
 

 

Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin 
 
O Ibovespa começou a sexta-feira em baixa, mas acompanhou a recuperação dos mercados no exterior e 
ganhou fôlego no período da tarde. Mesmo com os avanços de tropas russas na Ucrânia, os índices em Wall 
Street fecharam com ganhos significativos e deram impulso à Bolsa brasileira. O Ibovespa fechou em alta de 
1,39%, aos 113.141 pontos, o volume financeiro ficou em R$ 39,3 bilhões. 
 
Na semana, o índice acumulou alta de 0,23% e, no mês, de 0,88%. Segundo alguns participantes do 
mercado, a reação amena das Bolsas em relação à situação de guerra na Ucrânia tem a ver com as sanções 
anunciadas até agora, vistas como não tão relevantes. 
 
Os sinais de que os Estados Unidos não vão entrar na guerra aliviou o temor do mercado. A Casa Branca 
voltou a dizer que não vai enviar tropas à Ucrânia e se colocar numa guerra. Porém, vale lembrar que EUA e 
aliados suspenderam negociações financeiras com a Rússia, bloqueando transações com bancos do país. 
 
A Casa Branca disse, mais cedo, que retirar a Rússia do Swift, o sistema ocidental de pagamentos, continua 
sendo uma opção. 
 
Os investidores vão continuar acompanhando a escalada de tensões na comunidade internacional enquanto 
os russos marcham território ucraniano adentro. Há dúvidas se o conflito armado vai se estender a outros 
territórios ou ficará restrito à Ucrânia. 
 
Para Rodrigo Franchini da Monte Bravo, a Bolsa brasileira termina o mês próximo da pontuação justa. 
“Quando a Bolsa chega em um preço justo e ela começa a esperar indicadores econômicos mais fortes ou 
notícias muito positivas para subir de novo”, afirma Franchini. 

Refletindo os acontecimentos de fevereiro, o Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin, entregou 
resultado positivo de 0,14%, próximo da estabilidade, em função da grande participação de papéis que 
compõe o Índice Bovespa.   
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Cenários & Acontecimentos 

 

Selic vai a 10,75% 
 
O maior destaque da semana por aqui foi a alta da Selic, taxa básica de juros, que voltou aos dois dígitos 
após quase cinco anos. 
 
A parte mais relevante do comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que 
apontou a elevação dos juros, diz respeito ao ritmo do avanço da Selic, que deve ser reduzido, em uma 
sinalização de que o topo do ciclo está próximo. 
 
O Copom deixou claro que não virá na reunião de março “um avanço de mesma magnitude”, ou seja, 1,5 
ponto porcentual (p.p). As apostas do mercado dão conta de mais 1 p.p., o que levaria a Selic a 11,75%. 
O BTG Pactual (BPAC11) crê em 1 p.p. em março e mais 0,5 p.p. final em maio. 

Caged e os dados de emprego no Brasil 

A semana também teve dados de emprego, com divulgação do Caged. O indicador revelou a criação de 2,7 
milhões de empregos em 2021. Foram 20,7 milhões de contratações contra 18,0 milhões de demissões no 
período. 

Vale dizer que o indicador considera apenas os trabalhadores com carteira assinada, ou seja, não inclui os 
informais. 

Entretanto, o resultado de dezembro ficou negativo em 265,8 mil postos. O mês, tradicionalmente, fecha mais 
vagas do que abre, por causa das contratações temporárias para o Natal e o Ano Novo. 

Ata do Copom reafirma reajuste de menor magnitude 

Na semana também foi divulgada a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco 
Central do Brasil, que subiu a Selic de 9,25% para 10,75%. Diante do comunicado, grande parte do mercado 
revisou para cima sua expectativa de teto da Selic no ano: pelo menos 12,25%. 

Até então, a maioria apostava em mais um aumento de 1 ponto porcentual em março, encerrando o ciclo. No 
entanto, com o Copom afirmando que novos ajustes (no plural) podem ocorrer, apesar de que em menor 
magnitude, a interpretação dominante foi de que mais 0,5 ponto porcentual deve vir na reunião de maio. Mas 
pode não parar por aí. 

Ou seja, a renda fixa está mais viva do que nunca e promete boa rentabilidade no ano. 

Destaques  
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Inflação recua, mas resultado ainda é considerado ruim 

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial de inflação do país, teve variação de 0,54% 
no primeiro mês de 2022, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Apesar do recuo em relação a dezembro de 2021, foi a maior alta para janeiro em seis anos e a inflação 
acumulada em 12 meses apontou alta de 10,38%, vindo de 10,06%. 

Para os próximos meses, a inflação deve ser novamente impactada, avaliam os especialistas, especialmente 
por alimentos e commodities. 

Como a Selic é o instrumento de política monetária usado justamente para conter a inflação, e é ela que 
baliza os rendimentos da renda fixa, todo movimento que ela faça interessa ao investidor. Selic em alta, foco 
na renda fixa; Selic em baixa, migração para a renda variável se o objetivo for rentabilidade. 

PIB dos EUA crescem 7% no 4TRI21 
 
Nos EUA, a segunda prévia do PIB mostrou crescimento de 7% no 4TRI21, 0,1% acima da primeira leitura, de 
6,9%. 
A Alemanha anunciou que seu Produto Interno Bruto (PIB) recuou 0,3% no 4TRI21 ante o 3TRI21. No 
entanto, o resultado veio melhor do que o aguardado pelo mercado, que era queda de 0,7%. Na comparação 
anual, houve alta de 1,8% no trimestre. 
Já a França cresceu 0,7% no 4TRI21, segundo prévia, em linha com a expectativa, e 5,4% na comparação 
anual. 
 

 

Desemprego retorna ao nível pré-pandemia 
 
A Pnad Contínua apresentou a oitava queda consecutiva (de 12,6% para 11,1%) na taxa de desemprego do 
país, retornando ao nível pré-pandemia. 
 
A Câmara concluiu a votação do projeto de lei que legaliza bingos e cassinos. O texto segue agora para o 
Senado. 
 
Em indicadores, destaque para a Pnad Contínua, do IBGE, que apontou que a taxa de desemprego caiu para 
11,1% no quarto trimestre, recuo de 1,5 ponto percentual na comparação com o trimestre anterior (12,6%). 
 
A FGV divulgou logo cedo a Confiança da Indústria, que caiu pelo 7º mês consecutivo, 1,7 ponto em fevereiro, 
para 96,7 pontos, menor nível desde julho de 2020 (89,8 pontos). 
 
No campo político, o Senado adiou para 8 de março a votação dos projetos dos preços dos combustíveis. A 
Câmara aprovou o texto-base do projeto de legalização dos bingos e cassinos no país. 
 
Confiança do Consumidor, da FGV, que subiu 2,9 pontos em fevereiro, para 77 pontos, o maior nível desde 
agosto de 2021 (81,8 pontos). 
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Temporada de balanços tem início 
 
A temporada de balanços começou por aqui. O Santander (SANB11) reportou lucro líquido de 3,8 bilhões, 
com recuo de 10,6% na comparação com o 3TRI21. 
 
No acumulado em 2021, o lucro líquido do Santander somou R$ 14,988 bilhões, o que representa uma alta de 
11,3% na comparação com 2020 (R$ 13,469 bilhões). 
 
A Cielo (CIEL3), por sua vez, reportou alta de 13% no lucro líquido do quarto trimestre de 2021. Assim, o 
indicador passou de R$ 298,2 milhões para R$ 336,9 milhões ao fim do 4TRI21. 
 
“Trata-se do quinto trimestre consecutivo de crescimento na comparação com igual trimestre do ano anterior”, 
afirmou a empresa. 
 
No acumulado de 2021, a empresa lucrou R$ 970,5 milhões, alta de 98% em comparação aos R$ 490,2 
milhões do ano anterior. 
 
Por fim, a Romi (ROMI3) reportou lucro líquido de R$ 54,7 milhões no quarto trimestre de 2021, queda de 
36,6% ante igual período do ano anterior, conforme relatório encaminhado ao mercado. 
 
De acordo com a companhia, a receita operacional líquida consolidada do período marcou R$ 442,8 milhões, 
alta de 22,8% em relação a igual período do ano anterior. 
 
Amazon é surpresa positiva 
O resumo da semana também destaca a temporada americana de balanços. A Amazon foi a surpresa boa. A 
empresa teve lucro de US$ 14,32 bilhões no quarto trimestre de 2021, praticamente o dobro do ano anterior 
(US$ 27,75 por ação), e a receita subiu 9,4%, para US$ 137,41 bilhões. 
 
Alphabet também tem 4TRI21 positivo 
A Alphabet , dona do Google, divulgou receita de US$ 75,3 bilhões no 4TRI21, acima da estimativa média de 
US$ 72 bilhões. O lucro líquido foi de US$ 20,6 bilhões. 
 
Facebook decepciona 
A Meta (FBOK34) fez a Nasdaq despencar quase 4% como consequência da divulgação de seu balanço. 
 
O lucro por ação foi de US$ 3,67 contra US$ 3,84 esperado pelo mercado. 
 
A empresa também apresentou dados abaixo do esperado com relação aos usuários. Os usuários ativos 
(DAUs, na sigla em inglês) chegaram a 1,93 bilhão, contra projeção de 1,95 bilhão. 
 
Já os usuários ativos mensais (MAUs, na sigla em inglês), atingiram 2,91 bilhões no período. A projeção era 
de 2,95 bilhões. 
 
O Facebook, que recentemente passou para o controle da Meta, informou que a receita no primeiro trimestre 
deste ano deverá chegar a US$ 27 bilhões. As projeções apontavam para algo em torno de US$ 30,15 
bilhões. 
 
 

Eventos Corporativos 
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PEC dos combustíveis fica para depois 

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a PEC dos combustíveis deverá ficar para um 
“segundo momento”. 

A proposta de emenda constitucional para conter a alta dos preços dos combustíveis ameaça o fiscal e 
acende o alerta em ano eleitoral.  

A PEC, apelidada de Kamikaze pela equipe econômica do governo, propõe uma ampla redução de impostos 
sobre os combustíveis, cria auxílio para caminhoneiros e transporte público e amplia subsídio ao gás de 
cozinha. 

Crise na Ucrânia 
 
O conflito entre Rússia e Ucrânia vem se tornando uma guerra de narrativas, com dois lados fornecendo 
informações completamente opostas. 
 
Enquanto o presidente russo afirmava que estava recuando com as tropas, os EUA diziam que ele estava, na 
verdade, enviando ainda mais soldados para a região. 
 
Para a semana que vem, é aguardado um encontro entre o ministro das Relações Exteriores da Rússia, 
Sergei Lavrova, e o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken. 
 
Bolsonaro na Rússia 
 
Apesar de alguns especialistas em política internacional criticarem a visita do presidente Jair Bolsonaro para a 
Rússia, em um momento delicado entre a potência militar e a Ucrânia, o movimento foi avaliado como positivo 
para o agronegócio. Uma das pautas principais do encontro foi a questão dos fertilizantes. 
 
De acordo com o Ministério da Agricultura, cerca de 20% de todo o fertilizante importado tem origem russa. 
Este item é tão importante para o agronegócio, que ele representa 65% de todos os produtos que vêm da 
Rússia para o Brasil. 
 
O presidente afirmou que a viagem à Rússia teve como saldo o compromisso do empresariado russo 
em fornecer fertilizantes ao agronegócio brasileiro, além da palavra final de uma empresa russa de que vai 
produzir fertilizantes em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. “Assinamos alguns acordos ou protocolos de 
intenções voltados para as áreas de defesa e energia, prospecção de petróleo”, disse. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Noticiário Político 
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Payroll surpreende e reforça alta de juros pelo Fed 

Todas as atenções estavam voltadas esta semana para a divulgação do payroll, na sexta (04/02). O payroll é 
a folha de pagamentos não-agrícola oficial dos EUA. E surpreendeu ao apontar a criação de 467 mil vagas, 
bastante acima do esperado, que era de até 150 mil. A taxa de desemprego subiu de 3,9% para 4%. 

A surpresa foi maior ainda comparando o resultado ao relatório ADP/Moody’s, considerado uma prévia do 
payroll, mas que só considera as vagas da iniciativa privada, e que apontou, na quarta (2), o fechamento de 
301 mil postos de trabalho em janeiro, quando a expectativa era pela abertura de 184 mil. 

O payroll positivo também contradiz as expectativas de impacto da variante ômicron na economia. 

Os dados do emprego vêm sendo acompanhados de perto pelo Federal Reserve (Fed), banco central 
americano, juntamente com a inflação, para dar direção à política monetária. 

Com a recuperação do mercado de trabalho e a inflação acelerada, o Fed tem ainda mais argumentos para 
acelerar o tapering (retirada dos estímulos dados à economia durante a pandemia) e aumentar os juros. 
O mercado crê em até cinco altas em 2022, com juros americanos próximos a 2%. 

E isso tem a ver diretamente com o Brasil: se os juros sobem por lá, a liquidez é reduzida por aqui, já que os 
títulos americanos são considerados os investimentos mais seguros do mundo. E, claro, se por lá o mercado 
se torna atraente, é para lá, naturalmente, que o dinheiro vai. 

Setor de serviços também recua nos EUA 
 
Fechando o resumo da semana, o Índice Gerentes de Compras (PMI na sigla em inglês) composto dos EUA 
caiu a 51,1 (de 57) em janeiro, e o PMI de serviços caiu a 51,2 (de 57,6), ante previsão de 51. 
 
A pesquisa da IHS Markit informa que as empresas de serviços dos Estados Unidos (EUA) sinalizaram 
apenas uma expansão marginal em atividade empresarial no início de 2022. No PMI, leituras acima de 50 
indicam crescimento da atividade, ao passo que resultados abaixo de 50 apontam retração. 
 
O PMI industrial dos Estados Unidos (EUA) recuou de 57,7 em dezembro a 55,5 em janeiro. 
 

 

 

Fonte: Infomoney, Banco Central, Anbima, Bloomberg, Agência Estado, Suno Research e euqueroinvestir.com. 

Atenção: 
1. O presente relatório, tem caráter meramente informativo, baseado em dados disponíveis ao público. Não deve ser considerado 
como recomendação de compra ou venda de qualquer ativo. 
Notas:   
I – A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros; 
II – Os investimentos em clubes e fundos não são garantidos pelo administrador, gestor ou qualquer mecanismo de seguro.  

Mercado Internacional 
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D I S C L A I M E R 

Departamento de Research Amaril Franklin Corretora 
Eduardo Rodrigues Machado  
                 CNPI   
                                                                                        
Resolução CVM Nº 20/2021  
Em conformidade com as disposições do art.21 da Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, o(s) analista(s) de investimento(s) responsável(eis) pela elaboração 
deste relatório declara(m) que: 
 
I – as recomendações do relatório de análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e que foram elaboradas de forma independente, inclusive em 
relação à Amaril Franklin CTV LTDA,  
 
Em conformidade com as disposições do art.22 da Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, a Amaril Franklin CTV LTDA declara que: 
 
a) está envolvida na aquisição, alienação ou intermediação dos valores mobiliários objeto do relatório de análise. 
 
As informações contidas nas páginas deste relatório, têm propósito unicamente informativo. Nossas manifestações devem ser compreendidas como OPINIÃO que reflete o 
momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas que julgamos confiáveis. Porém, alertamos aos usuários que a Amaril Franklin CTV LTDA. não se 
responsabiliza pela utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos. Não é permitida a comercialização, reprodução, 
transmissão, aluguel, publicação ou distribuição de parte ou totalidade do conteúdo deste relatório, mediante qualquer forma ou meio, sem prévia e formal autorização. 
Sujeito a alteração sem aviso prévio. 

mailto:contato@amarilfranklin.com.br?subject=Carta%20Mensal
tel:3132358100
https://www.instagram.com/amarilfranklincorretora/
https://twitter.com/amaril_franklin
https://www.linkedin.com/company/2261730
https://www.facebook.com/Amaril-Franklin-Corretora-de-T%C3%ADtulos-e-Valores-290727737609520/

